Ν. 11/76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠ ΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ* Άρ. 1262 της 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1976
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί της Συμβάσεως περί της 'Αναγνωρίσεως 'και Ε κτελέσεως
Άλλο'δαπών Δικαστικών 'Αποφάσεων ε!'ις Άστικάς καΐ Έμπορικάς Υποθέσεις
jkocl ΣυμπληρωιματιΙκόν Πρωτόκολλον αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 1976
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίση'μον έφημίερίΐδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Σ υνίτάγματος.
Άρυθμός 11 του 1976
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ ΥΜΒ Α Σ IN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙ Σ ΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑ
ΣΕΩΝ Ε Ι Σ ΑΣΤΙΚΑ Σ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙίΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙ Σ ΚΑΙ
Σ ΥΜΟΛΗ Ρ ΩΜΑΤ ΙιΚΟΜ Π Ρ ΩΤΟίΚΟΛΛΟΝ ΑΥΤΗ Σ .
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: —
1. Ό παρών ίΝόμος θα Ιάναφέρηται ώς δ περί τής Συμβάσεως περί
της 'Αναγνωρίσεως και Έ(κτελέσεως 'Αλλοδαπών Δικαστικών Άπο
φάσεων εις Άστιΐκάς και Έμπορικάς Υποθέσεις και Συμπληρωμα
τικόν Πρωτόκολλον αυτής (ίΚυρωτικός) Νόμος του 1976.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, (έκτος εάν έικ του κειμένου πρσκύπτη διά
φόρος έννοια—ι
«ιΣύμ^ασις» σημαίνει την Σύμ'δασιν )περί τής 'Αναγνωρίσεως καΐ
Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Δικαστικών 'Αποφάσεων εΐς Άστοκάς ικαΐ
Έμπορϋκάς Υποθέσεις καΐ το Συμπληρωματίκόν 'Πρωτόκολλον αυ
τής, τών οποίων το <κεί!μενον έν τω άγγλι'κώ πρωτοτυπώ εκτίθεται
ε'ις το Μέρος Πρώτον του Πίνάκος ικαί έν ιμεταφράσει εις την έλλη
νίκήν εις το Μέρος Δεύτερον του Πί·να!κος:ι
Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως 'μεταξύ τών δύο κειμένων,
.υπερισχύει το είς το Μέρος Πρώτον του Πίνοίκος έικτιθέιμενον κεί
μενον.
3. Ή Σ όμδασις την οποίαν ή 'Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την
Ιην Φεβρουαρίου 1971, δυνάμει τής 6π' άρ. 9.772 και ήμερ. Ιΐην Ίου
νίου 1970 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του παρόν
τος Νόμου κυρουται.
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Συνοπτικός
τίτλος,

Ερμηνεία,

πίναξ.

κύρωσις
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)

ΜΕΡΟΣ «ΠΡΩΤΟΝ
CONVENTION ON THE REC OGNITION AND ENFORC EMENT
OF FOREIGN JUDGMENTS IN C IVIL AND C OMMERC IAL
MATTERS AND SUPPLEMENTARY PROTOC OL THERETO
The States signatory to the present C onvention,
Desiring to establish common provisions on mutual recognition and enfor
cement of judicial decisions rendered in their respective countries,
Have resolved to conclude a C onvention to this effect and have agreed on
the following provisions:
Chapter I.—SC OPE OF THE C ONVENTION
Article 1
This C onvention shall apply to decisions rendered in civil or commercial
matters by the courts of C ontracting States.
It Shall not apply to decisions the main object of which is to determine—
(1) the status or capacity of persons or questions of family law, including
personal or financial rights and obligations between parents and children or
between spouses;
(2) the existence or constitution of legal persons or the powers of their
officers j
(3) maintenance obligations, so far as not included in subparagraph (1) of
this article;
(4) questions of succession;
(5) questions of bankruptcy, compositions or analogous proceedings, including
decisions which may result therefrom and which relate to the validity of the
acts of the debtor;
i(6) questions of social security;
(7) questions relating to damage or injury in nuclear matters.
This C onvention does not apply to decisions for the payment of any customs
duty, tax or penalty.
Article 2
This C onvention shall apply to all decisions given by the courts of a C on
tracting State, irrespective of the name given by that State to the proceedings
which gave 'rise to the decision or of the name given to the decision itself such
as judgment order or writ of execution.
However, it shall apply neither to decisions which order provisional or pro
tective measures nor to decisions rendered by administrative tribunals.
Article 3
This C onvention shally apply irrespective of the nationality of the parties.
Chapter Π.—C ONDITIONS OF REC OGNITION AND ENFORC EMENT
Article 4
A decision rendered in one of the C ontracting States shall be entitled to
recognition and enforcement in another C ontracting State under the terms of
this C onvention—
(1) if the decision was given by a court considered to have jurisdiction
within ithe meaning of this C onvention, and
(2) if it is no longer subject to ordinary forms of review in /the State of
origin.
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In addition, to be enforceable in the State addressed, a decision must be
enforceable in the State of origin.
Article 5
Recognition or enforcement of a decision may nevertheless be refused in
any of the following cases—
(1) if 'recognition or enforcement of the decision is manifestly incompatible
with the public policy of the State addressed or with due process of law or if,
in the circumsltances, either party had no adequate opportunity fairly to present
his case;
(2) if the decision was obtained by fraud in the procedural sense ;>
(3) if proceedings between the same parties, based on the same facts and
having the same purpose—
(a) are pending before a court of the State addressed and those proceedings
were the first to be instituted, or
(b) have «resulted in a decision by a court of the State addressed, or
(c) have resulted in a decision by a court of another State which would
be entitled to recognition and enforcement under the law of the State addressed.
Article 6
Without prejudice to the provisions of Article 5, a decision rendered by
default shall neither be recognized nor enforced unless the defaulting party
received notice of the 'institution of the proceedings in accordance with the law
of the State or origin in sufficient time to enable him to defend the proceedings.
Article 7
Recognition or enforcement may not be refused for the sole reason that
the court of the State of origin has applied a law other than that which would
have been applicable according to the rules of private international law of the
State addressed.
Nevertheless, recognition or enforcement may be refused if to reach its
decision, the court of the State of origin had to decide a question relating either
to the Status or the capacity of a party or to his rights in other matters ex
cluded from this Convention by subparagraphs (1) — (4) of the second paragraph
of Article 1, and has reached a result different from that which would have
followed from the application to that question of the rules of private international
law of the State addressed.
Article 8
■ *
Without prejudice to such review as is 'required by the terms of the preceding
Articles, there shall be no review of the merits of the decision rendered by the
court of origin.
Article 9
In questions relating to the jurisdiction of the court of the State of origin,
the authority addressed shall be bound by the findings of fact on which that
court based its jurisdiction, unless the decision was rendered by default.
Article 10
The court of the State of origin shall be considered to have jurisdiction for
the purposes of this C onvention—
(1) if the defendant had, at the time when the proceedings were instituted,
his habitual residence in the State of origin, or, if the defendant is not a natural
person, its seat, its place of incorporation or its principal place of business in
that State;
(2) if the defendant had, in the State of origin, at the time when the
proceedings were instituted, a commercial, industrial or Other business establish
ment, or a branch office, and was cited 'there in proceedings arising from business
transacted by such establishment or branch office;
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(3) if the action had as its object the determination of an issue relating to
immovable property situated in the State of origin;
(4) in the case of injuries to the person or damage to tangible property, if
the facts which occasioned the damage occurred in the territory of the State of
origin, 'and if the author of the injury or damage was present in that territory at
the time when those facts occurred;
(5) if, by a written agreement or by an oral agreement confirmed in writing
within a reasonable time, the parties agreed to submit to the jurisdiction of the
court of origin disputes Which have arisen or which may arise in respect of a
specific legal relationship, unless the law of the State addressed would not permit
such an agreement because of the subjectmatter of the dispute;
(6) if the defendant has argued the merits without challenging the jurisdiction
of the court or making 'reservations thereon; nevertheless such jurisdiction shall
not be recognized if the defendant has argued the merits in order to resist the
seizure of property or to obtain its release, or if the recognition of this jurisdiction
would be contrary to the law of the State addressed because of the subject
matter of the dispute;
(7) if the person against whom recognition or enforcement is sought was the
plaintiff in the proceedings in the court of origin and was unsuccessful in those
proceedings, unless the recognition of this jurisdiction /would be contrary to the
law of the State addressed because of the subjectmatter of the dispute.
Article 11
The court of the State of origin shall be considered to have jurisdiction for
the purposes of this C onvention to try a counterclaim—
(1) if that court would have had jurisdiction to try the action as a principal
Claim under subparagraphs (1)—(6) of Article 10, or
(2) if that court had jurisdiction under Article 10 to try the principal claim
and df the counterclaim arose out of the contract or out of the facts on which
the principal claim was based.
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Article 12
The jurisdiction of the court of the State of origin need not be recognized by
the authority addressed in the following cases—
'(1), if the law of the State addressed confers upon its courts exclusive juris
diction, either by reason of the subjectmatter of the action or by virtue of an
agreement between the parties as to (the determination of the claim which gave
rise to the foreign decision;
(2) if the law of the State addressed recognizes a different exclusive jurisdic
tion by reason of the subjectmatter of the action, or if the authority addressed
considers itself bound to recognize such an exclusive jurisdiction by reason of
an agreement between the parties;
(3) if the authority addressed considers itself 'bound to recognize an agree
ment by which exclusive jurisdiction is conferred upon arbitrators..

*■

Chapter III.—^REC OGNITION AND ENFORC EMENT PROC EDURES
Article 13
The party seeking recognition or applying for enforcement shall furnish—
(1) a complete and authenticated copy of the decision;
(2) if the decision was rendered by default, the originals or certified true
copies of the documents required to establish that the summons was duly served
on the def aultiing party ;
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(3) all documents required to establish that the decision fulfills the conditions
of subparagraph 2 of paragraph 1 of Article 4, and, where appropriate, of para
graph 2 of Article 4 ;
(4) unless the authority addressed otherwise requires, translations of the
documents referred to above, certified as correct either by a diplomatic or consular
agent or by a sworn translator or by any other person so authorized in either
State.
If the terms of (the decision do not permit the authority addressed to verify
whether the conditions of 'this Convention have been complied with, that authority
may require the production of any other 'necessary documents.
No legalisation or other like formality may be required.
Article 14
The procedure for the recognition or enforcement of foreign judgments is
governed by the law of the State addressed so far as this C onvention does not
provide otherwise.
If the decision contains provisions which can be dissociated, any one or
more of these may be separately recognized or enforced.
Article 15
Recognition or enforcement of an award of judicial costs or expenses may
be accorded by virtue of this C onvention only if this C onvention is applicable
to the decision on the merits.
This C onvention shall apply to decisions relating to judicial costs or ex
penses even if such decisions do not proceed from a court, provided that they
derive from a decision which may be recognised or enforced under this C on
vention and that the decision relating to costs or expenses could have been
subject to judicial review.
Article 16
A judgment for costs or expenses given in connection with the granting or
refusal of recognition or enforcement of a decision may be enforced under this
Convention only if the applicant in the proceedings for recognition or enforcement
relied on this C onvention.,
Article 17
No security, bond or deposit, however termed under the law of the State
addressed, shall be required by reason of the nationality or domicile of the
applicant to iguarantee the payment of judicial costs or expenses if the appli
cant, being a natural person, has his habitual residence in or, not being a natural
person, has a place of business in a State which has concluded with the State
addressed a Supplementary Agreement in terms of Article 21.
Article 18
A parity granted legal aid in the State of origin shall be extended such aid
in accordance with the law of the State addressed in any proceedings for the
recognition or for the enforcement of a foreign decision.
Article 19
Settlements made in court in the course of a pending proceeding which may
be enforced in the State of origin shall be enforceable in the State addressed
under the same conditions as decisions falling within this C onvention, so far as
those conditions apply to settlements.
Chapter IV.C ONC URRENT AC TIONS
Article 20
If two States have concluded a Supplementary Agreement pursuant to
Article 21, the judicial authorities of either State may dismiss an action brought
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before them or may stay such an action when other proceedings between the
same parties, based on the same facts and having the same purpose, are pending
in a court of another State and these proceedings may result in a decision which
the authorities of the State in which the first mentioned action was brought would
be bound to recognize under the terms of this C onvention.
The authorities of these States may nevertheless order provisional or protective
measures regardless of proceedings elsewhere.

Chapter V.^SUPPLEMENTARY AGREEMENTS
Article 21
.
.
.
Decisions rendered in a C ontracting State shall not be recognized or enforced
in another C ontracting State in accordance with the provisions of the preceding
Articles unless the two States, being Parties to this C onvenion, ibave concluded
a Supplementary Agreement to this effect.
Article 22
This C onvention shall not apply to decisions rendered before the entry into
force of the Supplementary Agreement provided for in Article 21 unless .that
agreement otherwise provides.
The Supplementary Agreement slhall continue to be applicable to decisions
in respect of Which recognition or enforcement proceedings have been instituted
before any denunciation of that Agreement takes effect.
Article 23
In the Supplementary Agreements referred to in Article 21 the C ontracting.
States may agree—

(1) to clarify the meaning of the expression " civil and commercial matters ",
•to determine the courts whose decisions shall be recognized and enforced under
this C onvention, to define the expression " social security" and to define the
expression " habitual residence " ;
(2) to C larify the meaning of the term " law " tin States with more than one
legal system;
i(3) to include within the scope of this C onvention questions relating to
damage or injury in nuclear matters;
(4) to apply this C onvention to decision's ordering provisional or protective
measures;
(5) not to apply this Convention to decisions rendered in the course of criminal
proceedings;
(6) to specify the cases under which a decision is no longer subject to ordinary
forms of review;
(7) to recognize and enforce decisions upon which enforcement could be
obtained in the State of origin even if such decisions are still subject to ordinary
forms of review and in such a case to define the conditions under wthich a stay
of proceedings for recognition or enforcement is possible;
(8) not to apply Article 6 if the decision rendered by default was notified
to the defaulting party and the latter had the opportunity to lodge a timely appeal
against such a decision ;
(8bis) that the Authority addressed shall not be bound by the findings of fact
on which the court of the State of origin based its jurisdiction;
(9) to consider the courts of the State 'in which the defendant has 'his
" domicile " as having jurisdiction under Article 10 ;
(10) that the court of origin shall be considered as having jurisdiction under
the terms of this C onvention in cases where its jurisdiction is admitted by another
Convention in force between the State of origin and the State addressed if that
other C onvention contains no special rules relating to the recognition or enforce
ment of foreign judgments;
.
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(11) that the court of origin shall be considered as having jurisdiction under
the terms of this C onvention either when its jurisdiction is admitted by the law
of the State addressed relating to the recognition or enforcement of foreign judg
ments, or on grounds additional to those in Article 10;
(12) to define, for the .purposes of the application of Article 12, the bases of
jurisdiction which are exclusive by reason of the subjectmatter of the action;
(13) to exclude, in cases where exclusive jurisdiction is based on an agree
ment between the parties, the application of subparagraph (1) of Article 12 as
well as to exclude that of subparagraph (3) of Article 12;
(14) to regulate the procedure for obtaining recognition or enforcement;
(15) <to regulate the enforcement of judgments other than those which order
the payment of a sum of money;
(16) that the enforcement of a foreign judgment may be refused when a
specified period has elapsed from its date;
(17) to fix the rate of interest payable from the date of tihe judgment in the
State of origin;
(18) to adapt to the requirements of 'their legal systems the list of documents
required by Article 13, but with the sole object of enabling the authority addressed
to verify whether the conditions of this C onvention have been fulfilled;
(19) to subject the documents referred to in Article 13 to legalisation or to
a similar formality;
(20) to depart from the provisions of Article 17 and to depart from the pro
visions of Article 18 ;
(21) to make the provisions of paragraph 1 of Article 20 obligatory;
(22) to include within the scope of this C onvention " acts authentiques",
including documents upon which 'immediate enforcement can be obtained, and
specify those documents.
Chapter VI.—FINAL C LAUSES
Article 24
This Convention shall not affect other C onventions relating to the recognition
and enforcement of judgments to which the Contracting States are already Parties
so long as those States have not concluded a Supplementary Agreement under the
terms of Article 21.
Unless it is otherwise agreed, the provisions of a Supplementary Agreement
concluded under Article 21 shall prevail over the terms of any prior C onventions
in force between the Parties relating to the recognition and enforcement of
judgments to the extent that their terms are mutually inconsistent.
Article 25
Whether or not they have concluded a Supplementary Agreement under
Article 21, the C ontracting States shall not conclude between themselves other
Conventions relating to the recognition and enforcement of judgments within the
scope of this C onvention unless they consider it necessary, in particular, because
of economic ties or of particular aspects of their legal systems.

*

ArtMe 26
Notwithstanding the provisions of Articles 24 and 25, this C onvention and
the Supplementary Agreements made under Article 21 shall not prevail over C on
ventions to which the C ontracting States are or may become Parties in special
fields
and which contain provisions for the recognition and enforcement of
judgments.
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Article 27
This C onvention shall be open for signature by the States represented at
the Tenth Session of the Hague C onference on Private International Law and
Cyprus, Iceland and Malta.
It shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with
the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
Article 28
This C onvention shall enter into force on 'the sixtieth day after the deposit
of the second instrument of ratification.
This C onvention shall enter into force for each State which ratifies it sub
sequently on the sixtieth day 'after the deposit of its instrument of ratification.
x
Article 29
Any State not falling within the provisions of the first paragraph of Article 27
may accede to this C onvention after it has entered into force in accordance with
the first paragraph of Article 28. The instrument of accession shall be deposited
with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
This C onvention Shall enter into force for such a State in the absence of any
objection from a State which has ratified this C onvention before such deposit,
notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands within a period of
six months after the date on which the said Ministry has notified it of such
accession.
In the absence of any such objection, this C onvention shall enter into force
for the acceding State on the first day of the month following the expiration of
the last of the periods referred to in the preceding paragraph.
Article 30
Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare
that this Convention shall extend to all the territories for the international relations
of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall
take effect on the date of entry into force of this Convention for the State concerned.
At any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of
Foreign Affairs Of the Netherlands.
This C onvention shall enter into force for the territories mentioned in such
an extension on the sixtieth day after the notification referred to in the preceding
paragraph.
The Parties to a Supplementary Agreement concluded under Article 21 shall
determine its territorial application.
Article 31
This C onvention shall have a duration of five years from the date on which,
it enters into force under the first paragraph of Article 28, even in its application
to States which have subsequently ratified or acceded to it.
In the absence of any denunciation, this C onvention shall be renewed tacitly
every five years.
Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands at least six months before the end of the five year period.
Such denunciation may be limited to any one of the territories to which this
Convention applies.
'Such denunciation shall affect only the notifying State. This Convention shall
remain in force for the other C ontracting States.
Article 32
Each Supplementary Agreement concluded under Article 21 shall take effect
from the date specified in such Agreement; a certified copy and, if necessary,
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a translation into French or English shall be communicated to the Ministry of
Foreign Affairs of the Netherlands.
Any C ontracting State may, without denouncing this C onvention, denounce
a Supplementary Agreement either under any provision for denunciation in such
Agreement or, if such Agreement contains no such provision, by giving six
months' notice to the other State. Any State 'denouncing a Supplementary Agree
ment shall so inform the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
Notwithstanding the denunciation of this C onvention, it snail nevertheless
continue to have effect between the denouncing State and any other State with
which the former has concluded a Supplementary Agreement under Article 21,
unless such Agreement provides otherwise.
Article 33
The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the
States referred to in Article 27, and to the States which have acceded in accordance
with Article 29, of the following—
(a) the signature and ratifications referred to in Article 27 ;
(b) the date on which the present C onvention enters into force in accordance
with the first paragraph of Article 28 ;
(c) the accessions referred to in Article 29 and the dates on which they take
effect;
(d) the extensions referred to in Article 30 and the dates on which they take
effect;
(e) a translation or a copy of the text in English or French of Supplementary
Agreements concluded under Article 21 ;
(f) the denunciations referred to in the third paragraph of Article 31 and
the second paragraph of Article 32.
,IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto,
have signed this C onvention.
DONE at The Hague, on the first day of February, 1971, in the English and
French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall
be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, and of which
a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the
States represented at the Tenth Session of the Hague C onference on Private Inter
national Law, and to C yprus, Iceland and Malta.
SUPPLEMENTARY PROTOC OL TO THE HAGUE C ONVENTION
ON THE REC OGNITION AND ENFORC EMENT OF FOREIGN
JUDGMENTS IN C IVIL AND C OMMERC IAL MATTERS
The State signatory to the present Protocol,
. In the knowledge that certain grounds of jurisdiction, which are not in
cluded in articles 10 and 11 of the Hague C onvention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgments in C ivil and C ommercial Matters, can only
exceptionally justify the international recognition and enforcement of judgments,
Convinced that the principles upon which this Protocol is founded shall
prevail! both in Supplementary Agreements Which will be concluded under article
21 of the said C onvention and in other C onventions to be concluded in the
future,
Have resolved to conclude a Protocol to this end, and agreed on the following
provisions:
(1) This Protocol shall apply to all foreign decisions, regardless of their
State of origin, rendered in matters to which the C onvention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Judgments in C ivil C ommercial Matters extends,
and directed against a person having his domicile or habitual (residence in a
Contracting State.
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(2) Recognition and enforcement of a decision to which article 1 applies
shall in a C ontracting State be refused at the request of the person against whom
recognition or enforcement is sought, where 'the decision was based, and in the
circumstances could have been based, only on one or more of the grounds of
jurisdiction specified in article 4.,
Recognition and enforcement need not, however, be refused where the juris
diction of the court of the State of origin could in the circumstances also have
been based upon another ground of jurisdiction which, as between the State of
origin and the State of recognition, is sufficient to justify recognition and
enforcement,
(3) C ontracting States for the purposes of articles 1 and 2 are States which
are parties to the C onvention, and are linked by a Supplementary Agreement
in accordance with article 21 thereof.
(4) The grounds of jurisdiction referred to in the 1st paragraph of article 2
are the following—
(a) the presence in the territory of the State of origin of property belonging
to the defendant, or the seizure by the plaintiff of property situated there,
unless—
— the action is brought to assert proprietary or possessory rights in that
property, or arises from another issue relating to such property,
—'the property constitutes the security for a debt which is the subject
matter of the action;
(b) the nationality of the plaintiff;
(c) the domicile, habitual residence or ordinary residence of the plaintiff
Within the territory of the State of origin unless the assumption of jurisdiction
on such a ground is permitted by way of an exception made on account of the
particular subjectmatter of a class of contracts;
(d) the fact that the defendant carried on business within the territory of
the State of origin, unless the action arises from that business;
(e) service of a writ upon the defendant within the territory of the State
of origin during his temporary presence there;
(f) a unilateral specification of the forum by the plaintiff, particulariy in an
invoice.
(5) A legal person shall be considered to have its domicile or habitual
residence where it has its seat, its place of. incorporation, or its principal place
of business.
(6) This Protocol shall not prevail over present or future C onventions which
in relation to special fields, provide for any of the grounds of jurisdiction
specified in article 4.
(7) This Protocol applies subject to the provisions of existing C onventions
relating to the recognition and enforcement of foreign judgments.
(8) In Supplementary Agreements concluded in accordance with article 21 ,
of the C onvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
in C iVil and C ommercial Matters, States parties to those Agreements wil not
regard a court as possessing jurisdiction when it has proceeded on one or more
of the grounds of jurisdiction specified in article 4, unless it is necessary to do
so to prevent a denial of justice to a litigant.
(9) The present Protocol shall be open for signature by every State which
has signed the Hague C onvention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Judgments in C ivl and C ommercial Matters.
It may be signed and ratified by every State which is a party to the C on
vention, and the instrument of ratification shall be deposited with the Ministry
of Foreign Affairs of the Netherlands which shall give all necessary notifications.
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It shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the second
instrument of ratification.,
For every State which 'ratifies it subsequently it shall enter into force on the
sixtieth day after the deposit of the instrument of ratification.
A denunciation of the C onvention entails the denunciation of the Protocol.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto,
have signed this Protocol,
DONE at the Hague, on the first day of February 1971, in the English
and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which
shall be deposited in the archives of the Government of the Netherlands and
of which a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each
of the States represented at the Tenth Session of the Hague C onference on
Private International Law, and to C yprus, Iceland and Malta.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε Ι Σ ΑΣΤΙΚΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙίΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΥΤΗΣ
Τά υπογράφοντα την τταροΟσαν Σύμβασιν Κράτη,
Έ ν τη επιθυμία των όπως 'θεσπίσουν κοινάς διατάξεις περ! αμοιβαίας ανα
γνωρίσεως και εικτελέσ!εως των ε'ίς τάς 'αντιστοίχους τούτων χώρας εκδιδομένων
δικαστικών αποφάσεων,
'Απεφάσισαν την προς τούτο σύναψιν Συμβάσεως και συνεφώνησαν επί τών
κάτωθι διατάξεων :/
Κεφάλαιον Ι.41ΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣ Ε ΏΣ
"Αρθρον 1
Ή παρούσα Σύμ^βασις τυγχάνει εφαρμογής επί αποφάσεων εκδιδομένων
εις άστιικάς ικαι έιμποριικάς υποθέσεις ύπό τών 'δικαστηρίων Συμβαλλομένων
Κρατών.
Αυτή δεν τυγχάνει 'εφαρμογής επί αποφάσεων τών όττοίων ό κύριος σκοπός
συνίσταται εις την διάγνωσιν—
(1) τής ναμϋκής καταστάσεως ή ικανότητος προσώπων ή ζητη'μάτων οικο
γενειακού δικαίου, .περιλαμβανομένων τών μεταξύ γονέων ικαι τέκνων, ή τών
μεταξύ 'συζύγων, προσωπικών ή περιουσιακών δυκαιωιμάτων και υποχρεώσεων"
(2) τής υπάρξεως ή συστάσεως νομικών προσώπων ή τών εξουσιών τών
αξιωματούχων τούτων*
(3) υποχρεώσεων διατροφής, καθ' ην εκτασιν αδται δεν περιλαμβάνονται
έν τή ύποπαραγράφω (1) του παρόντος άρθρου"
(4) ζητημάτων 'κληρονομικής διαδοχής"
. '(5) ζητημάτων πτωχεύσεως, 'συμβιβασμών ή αναλόγων διαδικασιών, περι
λαμβανομένων αποφάσεων δυναμένων να προκύψουν έκ τούτων και σχετι
ζομένων προς την 'εγκυρότητα τών πράξεων του οφειλέτου'
(6) ζητημάτων 'κοινωνικής ασφαλίσεως*
(7) ζητημάτων άφορώντων είς ζηιμίας ή βλάβας σχετι'κάς ιπρός πυρηνικά
θέματα.
Ή παρούσα Συμίβασις δεν τυγχάνει εφαρμογής επί αποφάσεων περί πλη
ρωμής οιουδήποτε τελωνειακού δασμού, φόρου ή χρηματικής ποινής.
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:
"Αρθρον 2
H παρούσα Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής έφ' απάντων των εκδιδομένων
ύπό των δικαστηρίων ενός Συμβαλλομένου Κράτους αποφάσεων, ανεξαρτήτως
τής ύπό του .Κράτους τούτου διδομένης όνο'μασίας εις τή,ν διαδικασίαν τήν άπο
λήγουσαν είς τήν άπόφασιν ή της διδομένης είς αυτήν ταύτην τήν άπόφασιν
ονομασίας, ήτοι δυκαστυκή άπόφασις (judgment), διάταγμα (order) ή ένταλμα
εκτελέσεως (writ of execution).
C

Ούχ ήττον αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής ούτε επί αποφάσεων διαταττου
σών προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, αλλ' ούτε και επί αποφάσεων εκδιδο
μένων ύπό διοιικητικών δικαστηρίων.
"Αρθρον 3
Ή παρούσα Σόμβασις τυγχάνει εφαρμογής ανεξαρτήτως ιθαγενείας τών
διαδίκων.
Κεφάλαιον 11.41 ΡΟΎ ·ΠΟΘΕΣ Ι Σ ΑΝΑΓΝΩΡΙ Σ Ε Ω Σ ·ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
"Αρθρον 4
Άπόφασις εκδιδομένη είς εν τών Συμβαλλομένων Κρατών δικαιούται ανα
γνωρίσεως και εκτελέσεως είς έτερον Σ υμβαλλόιμενον Κράτος κατά τους
δρους τής παρούσης Συμβάσεως1—
(1) εφ' δσον ή άπόφασις εκδίδεται ύπό δικαστηρίου θεωρουμένου ώς
έχοντος δικαισδσσίαν εν τή έννοια τής παρούσης Συμβάσεως, καΐ
(2) έφ' δσον αυτή πλέον δεν υπόκειται είς τακτικά ένδικα μέσα αναθεω
ρήσεως εν τω Κράτει εκδόσεως.
'Επιπροσθέτως ή άπόφασις άποτιτεΐται, ίνα αυτή καταστή εκτελεστή εν
τω προς δ ή αίτησις Κράτει, νά είναι ωσαύτως εκτελεστή και εν τω Κράτει
εκδόσεως.
"Αρθρον 5
Ούχ ήττον ή άνοτ/νώρισις <καί ή έκτέλεσις αποφάσεως τίνος δύναται νά
άποκρουσθή είς οιανδήποτε τών κάτωθι περιπτώσεων, ήτοι^
(1) εάν ή άναγνώρισις ή έικτέλεσις τής 'αποφάσεως προδήλως αντίκειται
προς τήν δημοσίαν τάξιν του προς δ ή αίτησις Κράτους ή προς τήν προσηκου
σαν νσμικήν διαδικασίαν ή εάν, ύπό τάς περιστάσεις, έ'κάτερος διάδιικος δεν
ειχεν επαρκή εύκαιρίαν δικαίας παρουσιάσεως τής υποθέσεως του'
(2) έάν ή άπόφασις ελήφθη κατόπιν άπατης εν τή δυκονομική έννοια"
(3) Ιέάν δϋκαστϋκή διαδικασία μεταξύ τών αυτών διαδίκων, βασιζόμενη
επί τών αυτών πραγματικών γεγονότων και άφορώσα είς τό αυτό άντικείμενον—
(α) ιέκίκρεμή ενώπιον δικαστηρίου του προς δ ή αίτησις Κράτους και
εφ' δσον ή εγερσις τής διαδικασίας ταύτης προηγή'θη χρονικώς, ή
(β) εχΐΐ απολήξει εις άπόφασιν δικαστηρίου του προς δ ή οάτησις
Κράτους, ή
(γ) εχη απολήξει είς άπόφασιν δικαστηρίου ετέρου Κράτους, ήτις θά
εδικαιοΰτο αναγνωρίσεως και εκτελέσεως δυνάμει του δικαίου του
προς δ ή αίτησις Κράτους.
"Αρθρον 6
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του άρθρου 5, ή κοοτ' ερήμην ιέκδοθεΐσα
άπόφασις δεν αναγνωρίζεται 'και δεν εκτελείται, είμή εάν ό έρημοδικών διά
δικος έλαβε γνώσιν τής έγέρσεως τής δικαστικής διαδικασίας συμφώνως^ τω
δικαίω του Κράτους εκδόσεως και είς χρόνον 'επαρκή καθιστώντα τούτον
IKCCVOV νά ύπερασπισθή.
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"Αρθρον 7
Ή άναγνώρισις ή έ'κτέλεοις δεν δύναται να άποκρουσθή ένεκα μόνου του
λόγου δτι τ ο δικαστή ριον του Κράτους εκδόσεως έχει εφαρμόσει κανόνα δι
καίου έτερον ή τον έφαρμσστέον συμφώνως προς τους κανόνας του ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου του προς δ ή αίτησις Κράτους.
Ούχ ήττον ή άναγνώρισις ή έκτέλεσις δύναται να άποκρουσθή έφ' όσον
το δικαστήριον του Κράτους εκδόσεως, ίνα άχθη είς την άπόφασίν του, έδει
να άποφοα/θή επί ζητήματος άφορώντος είτε είς την προσωπική ν κατάστοοσιν
ή τήν ικανότητα διάδικου τινός εϊτε είς δίκαιώιμοπα αύτου επί έτερων θεμάτων
αποκλειομένων της παρούσης Συμβάσεως δυνάμει τών υποπαραγράφων (1) —
(4) της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 1, ήχ!θη δε εις συμπέρασμα διά
φορον εκείνου το όποιον θά συνεπήγετο ή εφαρμογή τών κανόνων του ιδιω
τικού διεθνούς δικαίου του προς δ ή αίτησις Κράτους επί του ζητήιματος τούτου.
"Αρθρον 8
"Ανευ επηρεασμού της απαιτουμένης ύπό τών δρων τών προηγουμένων
άρθρων ιέρεύνης, ουδεμία διεξάγεται έρευνα έπί της ουσίας της αποφάσεως
της εκδιδομένης ύπό του δικαστηρίου εκδόσεως.
"Αρθρον 9
Έ π ί ζητημάτων άφορώντων είς τήν δικαιοδοσίοη/ του δικαστηρίου του
Κράτους εκδόσεως, ή προς ήν ή αίτησις αρχή δεσμεύεται άπό τάς διαπιστώσεις
πραγματικών γεγονότων έπί τών όποιων το εν λόγω δικαστήριον έβάσισε τήν
δϋκαιοδοσίαν αύτου, εκτός εάν ή άπόφασις εξεδόθη κατ' έρήιμην.
"Αρθρον 10
Δ ι α τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, το δικαστήριον του Κράτους
έκίδόσεως Θεωρείται ώς έχον Ιδίκαιόδσσίοη/—
(1) ιέόα/ κοττά τήν εγερσιν της διΚαστιΙκής διαδικασίας ό εναγόμενος είχε
τήν συνήθη διαμονήν αύτου, ή εάν ούτος δεν είναι φυσικόν πρόσωπον, τήν εδραν
αύτου, τον τόπον συστάσεως ή τον κύριον τόπον δραστηριοτήτων αύτου έν τω
Κράτει εκδόσεως'
(2) εάν κατά τήν εγερσιν τής δικαστικής διαδικασίας ό εναγόμενος εΐχεν
έν τω Κράτει εκδόσεως έμπορικήν, βιομηχοονικήν ή έτέροα/ έπαγγελματικήν
έγκατάστασιν ή υποκατάστημα, ενάγεται δε έκεΐ λόγω διαφορών γεννηθεισών
εκ δραστηριοτήτων της έν λόγω εγκαταστάσεως ή του υποκαταστήματος·
(3) έάν άντικείμενον της αγωγής ήτο ή διάγνωσις διαφοράς άφορώσης
είς άκίνητον περιουσίαν κειμένην έν τω Κράτει εκδόσεως'
(4) έν περιπτώσει βλάβης προσώπου ή ζημίας είς περιουσίαν έχουσα φυ
σικήν ύπόστασιν, έάν τ ά ζημιογόνα πραγματικά γεγονότα συνέβησαν έν τη
εδαφική επικράτεια του Κράτους εκδόσεως, κ α ι έφ* δσον ό υπαίτιος της βλά
βης ή ζημίας εύρίσκετο έν τη ώς άνω εδαφική έπικροττεία κοττά τον χρόνον
έπισυμβάσεως τών έν λόγω πραγματικών γεγονότων*
'(5) έάν οι διάδικοι, δι' έγγραφου συμφωνίας ή διά προφορικής τοιαύτης
έπιβεβαιωθείσης εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου, συνεφώνησοα/ νά υποβάλ
λουν είς τήν δικαιοδοσίαν του* δικαστηρίου εκδόσεως διαφοράς γεγεννημένας
ήδη ή τυχόν γεννηθησομένας έν σχέσει προς είδικήν νομικήν σχέσιν, έκτος έάν
το δίκαιον του προς δ ή αίτησις Κράτους δεν έπιτρέπη τοιαύτην συμφωνίαν
ένεκα του αντικειμένου τής διαφοράς'
(6) έάν ό εναγόμενος προέβη είς συζήτησιν της ουσίας άνευ αμφισβη
τήσεως τής δικαιοδοσίας του δικαστηρίου ή διατυπώσεως επιφυλάξεων κατ'
αυτής' έν τούτοις ή τοιαύτη δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται έάν ό εναγόμενος
προέβη είς συζήτησιν τής ουσίας ίνα ένστή είς τήν κατάσχεσιν περιουσίας ή
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ίνα επιτυχή την άρσιν αυτής, ή εάν ή άναγνώρισις της δικαιοδοσίας ταύτης
θα αντέβαινε προς το δίκαιον του προς δ ή αίτησις ιΚράτους ένεκα του αντι
κειμένου της διαφοράς"
(7) εάν το πρόσωπον καθ' οδ επιδιώκεται ή άναγνώρισις ή έκτέλεσις ήτο
ενάγων εν τη διαδικασία ενώπιον τοΰ δικαστηρίου εκδόσεως και άπέτυχεν
εις αυτήν, εκτός εάν ή άναγνώρισις της δικαιοδοσίας ταύτης θά αντέβαινε
προς το δίκαιον του προς δ ή αίτησις Κράτους ένεκα του αντικειμένου της
διαφοράς.
"Αρθρον 11
~
Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, τό δικαστήριον του Κράτους
εκδόσεως θεωρείται ως έχον δϋκαιο'δοσίαν εκδικάσεως ανταπαιτήσεως τινος^
(1) εάν τό δικαστήριον τούτο θέλη έχει δικαιοδοσίαν εκδικάσεως της
αγωγής ώς κυρίας απαιτήσεως δυνάμει των υποπαραγράφων (1) — (6) του
άρθρου 10, ή
(2) εάν τό δικαστήριον τούτο εχη δικαιοδοσίαν δυνάμει του άρθρου 10
προς έκδίκασιν της κυρίας απαιτήσεως, ή δε άνταπαίτησις έγεννήθη εκ της
συμβάσεως ή εκ των γεγονότων επί των όποιων έβασίσθη ή κυρία άπαίτησις.
"Αρθρον 12
Ή δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Κράτους εκδόσεως δεν απαιτείται
νά άναγνωρισθή υπό της προς ην ή αίτησις αρχής εις τάς ακολούθους περι
πτώσεις—
(1) εάν τό δίκαιον του προς δ ή αίτησις Κράτους παρέχη € ΐς τά δικα
στήρια αύτου άποκλειστικήν δικαιοδοσίαν, εϊτε λόγω τοΟ αντικειμένου τής
αγωγής εϊτε δυνάμει συμφωνίας ιμεταξύ των διαδίκων περί διαγνώσεως τής
προκαλεσάσης τήν άλλοδαπήν άπόφασιν απαιτήσεως*
(2) εάν τό δίκαιον του προς δ ή αίτησις Κράτους άναγνωρίζη διάφορον
άποκλειστικήν δικαιοδοσίοα/ λόγω του αντικειμένου τής αγωγής, ή εάν ή προς
ήν ή αίτησις αρχή θεωρή δεσμευτικήν δι' έαυτήν τήν άναγνώρισιν τοιαύτης
αποκλειστικής δικαιοδοσίας λόγω συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων'
(3) εάν ή προς ήν ή αίτησις αρχή θεωρή δεσμευτικήν δι' έαυτήν τήν άνα
γνώρισιν συμφωνίας τινός δι' ής παρέχεται αποκλειστική δικαιοδοσία εις
διαιτητάς.
Κεφάλαιον 111.ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΈΩΣ
ΚΑΙ Ε Κ Τ Ε Λ Έ Σ Ε Ω ς
"Αρθρον 13
Ό έπιδιώκων άναγνώρισιν ή ό αιτούμενος έκτέλεσιν διάδικος οφείλει νά
προσκόμιση—
(1) πλήρες και κεκυρωμένον άντίγραφον τής αποφάσεως"
(2) εάν ή άπόφασις εξεδόθη κατ' ερήμην, τά πρωτότυπα ή πεπιστοποιη
μένα αληθή αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων προς απόδειξιν τής προση
κούσης επιδόσεως του κλητηρίου εις τον έρημοδικουντα διάδικον'
(3) άπαντα τά αναγκαία έγγραφα προς απόδειξιν του γεγονότος δτι ή
άπόφασις Ικανοποιεί τάς προϋποθέσεις ιής υποπαραγράφου (2) τής παρα
γράφου 1 του άρθρου 4 και, οσάκις άρμόζη, τής παραγράφου 2 του άρθρου 4'
(4) μεταφράσεις των ανωτέρω αναφερομένων εγγράφων, πεπιστοποιη
μένας ώς ακριβείς εϊτε ύπό διπλωματικού ή προξενικού αντιπροσώπου είτε
ύφ' ορκωτού μεταφραστου εϊτε ύφ' οιουδήποτε έτερου προσώπου προς τοΰτο
εξουσιοδοτημένου ε'ις έκάτερον Κράτος, έκτος εάν άλλως άπαιτή ή προς ήν
ή αίτησις αρχή.
Έ ά ν οι δροι τής 'αποφάσεως δεν επιτρέπουν είς τήν προς ήν ή αίτησις
αρχήν τήν διαπίστωσιν του κατά πόσον έχουν τηρηθή αϊ προϋποθέσεις τής
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παρούσης Συμβάσεως, ή εν λόγω αρχή δύναται νά απαίτηση την προσκόμισιν
οιωνδήποτε έτερων αναγκαίων εγγράφων.
Ουδεμία νομιμοποίησις ή έτερα παρόμοια διατύπωσις δύναται νά άπαι
τήται.
"Αρθρον 14
Ή διαδικασία της αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως αλλοδαπών δικαστικών
αποφάσεων διέπεται, είς ήν εκτασινή παρούσα Σύμβασις δέν προβλέπει άλλως,
ύπό του δικαίου του προς .δ ή αίτησις Κράτους.
Έ ά ν ή άπόφασις περιέχη διατάξεις αΐτινες δύνανται νά διαχωρισθοΟν,
οιαδήποτε ή πλείονες τούτων δύνανται νά αναγνωρισθούν ή εκτελεσθούν κεχω
ρισμένως.
"Αρθρον 15
Άναγνώρισις ή έκτέλεσις αποφάσεως έπιδικαζούσης δικαστικά έξοδα ή
δαπανάς δύναται νά έπιτευχθή δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως μόνον εφ*
δσον ή Σύμβασις αυτή είναι εφαρμόσιμος επί της ουσίας της αποφάσεως.
Ή παρούσα Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής επί αποφάσεων αναφερομένων
είς δικαστικά έξοδα ή δαπανάς και εάν ετι αδται δέν προέρχωνται παρά δικα
στηρίου, νοουμένου δτι αδται πηγάζουν εκ τίνος 'αποφάσεως δυναμένης νά
άναγνωρισθή ή έκτελεσθή δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως καΐ δτι ή αναφε
ρομένη εις έξοδα ή δαπανάς άπόφασις θά ήδύνατο νά άποτελέση τό άντικεί
μενον δικαστικής αναθεωρήσεως.
"Αρθρον 16
Άπόφασις περί εξόδων και δαπανών εκδοθείσα έπ' ευκαιρία της αποδο
χής ή αρνήσεως αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως αποφάσεως δύναται νά έκτελεσθή
δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως μόνον εάν ό αίτητής εν τή διαδικασία τής
αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως έστηρίχθη επί τής Συμβάσεως ταύτης.
"Αρθρον 17
Ουδεμία ασφάλεια, εγγυοδοσία ή κατάθεσις προς έξασφάλισιν τής πλη
ρωμής τών δικαστικών εξόδων ή δαπανών, οιαδήποτε ορολογία και έάν χρη
σιμοποιήται προς ύποδήλωσιν αυτών υπό του δικαίου του προς δ ή αίτησις
Κράτους, θέλει απαιτείται λόγω τής ιθαγενείας ή κατοικίας του αΐτητου έφ'
δσον οδτος, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, 'εχη τήν συνήθη αύτου δια
μονήν ή, προκειμένου περί μή φυσικού προσώπου, τον τόπον δραστηριοτήτων
αύτου εις τίνα Κράτος συνάψαν μετά του προς δ ή αίτησις Κράτους Συμπλη
ρωματικήν τίνα Συμφωνίαν κατά τους δρους του άρθρου 21.
"Αρθρον 18
Διάδικος είς τον όποιον παρεσχέθη ένδικος προστασία εν τω Κρατεί εκ
δόσεως θά έπωφελήται ταύτης, συμφώνως προς τό δίκαιον του προς δ ή αίτη
σις Κράτους, εν οιαδήποτε διαδικασία περί αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως αλλο
δαπής αποφάσεως.
"Αρθρον 19
Συμβιβασμοί γενόμενοι επί δικαστή ρίω διαρκούσης τής εκκρεμοδικίας
και δυνάμενοι νά εκτελεσθούν εν τω «Κράτει εκδόσεως, είναι εκτελεστοί έν τω
προς δ ή αίτησις Κράτει ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις ως και αί αποφάσεις
αϊ έμπίπτουσαι εντός τής Συμβάσεως ταύτης, καθ' ήν εκτασιν αί έν λόγω
προϋποθέσεις εφαρμόζονται επί συμβιβασμών.
Κεφάλαιον IV.Ε'ΚΚΡΈΜΟΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
"Αρθρον 20
Έ ά ν δύο Κράτη έχουν συνάψει Συμπληρωματική ν Συμφωνίαν συμφώνως
προς τό άρθρον 21, αί δικαστικαί άρχαί έκατέρου Κράτους δύνανται νά απορ
ρίψουν τήν ενώπιον αυτών είσαγομένην άγωγήν ή νά αναστείλουν ταύτην οσά
κις ετέρα διαδικασία μεταξύ τών αυτών διαδίκων, βασιζόμενη επί τών αυτών
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πραγματικών γεγονότων και έχουσα το αυτό άντικείμενον, έκκρεμοδική ενώ
πιον δικαστηρίου ετέρου Κράτους και δυνατόν να απόληξη εις άπό<|>ασιν την
οποίαν αϊ άρχα! του ιΚράτους εν τω όποίω εισήχθη ή πρότερον μνησθεΐσα
αγωγή θα έδεσμεύοντο να 'αναγνωρίσουν δυνάμει των ορών της παρούσης
Συμβάσεως.
Παρά ταύτα αί άρχαΐ των Κρατών τούτων δύνανται να διατάττουν προσω
ρινά f\ συντηρητικά μέτρα ανεξαρτήτως αγωγής είσηγμένης άλλαχου.
Κε'φάλαιον V.^ΣΥΜΤΜΗΡΩΜΑΤΙ'ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
"Αρθρον 21
'Αποφάσεις έκδοθεΐσαι εις τίνα Συμβαλλόμενον Κράτος δεν αναγνωρί
ζονται και δεν εκτελούνται ε'ις έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος συμφώνως προς
τάς διοττάξεις τών προηγουμένων άρθρων, έκτος εάν τά δύο 'Κράτη, δντα
Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, 'έχουν συνάψει Συμπληρω
ματικήν προς τούτο Συμφωνίαν.
"Αρθρον 22
Ή παρούσα Σύμβασις δεν τυγχάνει εφαρμογής έπί αποφάσεων έκδοθει
σών προ τής ενάρξεως Ισχύος της εν "Αρθρω 21 προβλεπομένης Συμπληρω
ματικής Συμφωνίας, έκτος εάν άλλως προβλέπη ή συμφωνία αυτή.
Ή Συμπληρωματική Συμφωνία θέλει συνεχίσει νά τυγχάνη εφαρμογής
έπι 'αποφάσεων ως προς τάς όποιας έχει έγερθή ή διαδικασία αναγνωρίσεως
ή εκτελέσεως πρίν ή λάβη ισχύν οιαδήποτε καταγγελία τής εν λόγω Συμ
φωνίας.
"Αρθρον 23
Διά τών εν άρθρω 21 αναφερομένων Συμπληρωματικών Συμφωνιών τά
Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά συμφωνήσουν δπως—
(1) διευκρινίσουν τήν εννοιαν τής φράσεως «πολιτικά και εμπορικά θέ
ματα», καθορίσουν τά δικαστήρια τών οποίων αί αποφάσεις θά άναγνωρίζων
ται και έκτελώνται δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, ορίσουν τήν φράσιν
«κοινωνική άσφάλισις» ώς και τήν φράσιν «συνήθης διαμονή».
(2) διευκρινίσουν τήν Mwoiocv του δρου «'δίκαιον» είς Κράτη μετά πλειό
νων του ενός νομικών συστημάτων
(3) περιλάβουν εντός του πεδίου εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως
ζητήμοττα ζημιών ή βλαβών σχετικών προς πυρηνικά θέματα'
(4) εφαρμόζουν τήν παρουσοα/ Σύμβασιν έπι αποφάσεων διαταττουσών
προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα*
(5) μή εφαρμόζουν τήν παρουσαν Σύμβασιν έπί αποφάσεων εκδιδομένων
εν τή πορεία ποινικής διαδικασίας"
(6) προσδιορίσουν είδικώτερον τάς προϋποθέσεις ύφ' ας μία άπόφασις
δεν υπόκειται πλέον είς τά τακτικά 'ένδικα μέσα αναθεωρήσεως'
(7) αναγνωρίζουν και εκτελούν αποφάσεις ή έκτέλεσις τών οποίων ήδύ
νατο νά έπιτευχθή είς το Κράτος εκδόσεως και εάν ετι αί τοιαυται αποφάσεις
υπόκεινται εισέτι είς τά τακτικά ένδικα μέσα αναθεωρήσεως έν τοιαύτη δε
περιπτώσει νά ορίζουν τάς προϋποθέσεις ύφ' ας είναι δυνατή ή αναστολή της
διαδικασίας αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως*
ι(8) μή εφαρμόζουν το άρθρον 6 εάν ή κατ' ερήμην εκδοθείσα άπόφασις
έκοινοποιή'θη είς τον έρηιμόδιίκοΟντα διάδιίκον, ό τελευταίος δε είχε τήν εύκαι
ρίαν νά έφεσι'βάλη έιμπρόθέσμως τήν τοιαύτην ιάπόφασιν'
(8δΙς) ή προς ην ή αίτησις αρχή μή δεσμεύηται άπό τάς διαπιστώσεις
πραγματικών γεγονότων έφ' ών το δικαστή ριον του Κράτους εκδόσεως έστή
ριξε τήν δυκαισδσσίαν αύτοϋ'
(9) θεωρούν τά δϋκαστήρια του Κράτους έν τω όποίω ό εναγόμενος έχει
τήν «ικατοιΐκί'αν» αύτοΰ ώς έχοντα διίκαιοδοσίαν δυνάμει του άρθρου 10'
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(10) το δικαστή ριον εκδόσεως θεωρηθή ώς έχον δυκαιοδοσίαν δυνάμει τών
δρων της παρούσης Συμβάσεως εις περιπτώσεις καθ' ας ή δικαιοδοσία αύτου
αναγνωρίζεται ύφ' ετέρας εν Ίσχύΐ Συμβάσεως μεταξύ του Κράτους εκδόσεως
καΐ του προς δ ή αίτησις Κράτους, έφ' δσον ή έτερα αυτή Σύμβάσις δεν
περιέχει ειδικούς κανόνας περί αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως αλλοδαπών δικα
στικών αποφάσεων;
(11) τό δυκαστήριον εκδόσεως θεωρηθή ώς έχον δι'καιοδοσίαν δυνάμει τών
δρων της παρούσης Συμβάσεως είτε οσάκις ή διικαιοδοσία αύτου άναγνωρί
ζηται ύ*πό του. άφορώντος ε'ίς την άναγνώρισιν ή έκτέλεσιν αλλοδαπών δικα
στικών αποφάσεων δικαίου του προς δ ή αίτησις Κράτους, είτε βάσει προσθέ
των λόγων πέραν τών εν άρθρώ 10 περιεχομένων!
(12) ορίσουν, διά σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 12, τάς βάσεις δικαιο
δοσίας αΐτινες. είναι άποκλειστικαί λόγω του 'αντικειμένου της άγωγης'
(13) αποκλείουν, είς περιπτώσεις καθ' ας ή αποκλειστική δικαιοδοσία
ερείδεται επί συμφωνίας μεταξύ τών διάδίικών, τήν έφαρμογήν της υποπαρα
γράφου (1) του άρθρου 12 ώς και της υποπαραγράφου (3) τοΟ άρθρου 12
(14) ρυθμίσουν τήν διάδίκασίαν προς έΐπίΐευξιν αναγνωρίσεως ή εκ
τελέσεως'
(15) ρυθμίσουν τήν έκτέλεσιν δικαστικών αποφάσεων ετέρων ή τών δια
ταττουσών τήν ίπληρωμήν χρηματικού ποσού"
(16) ή έκτέλεσις αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως δύναται νά άπο
κρούηται μετά παρέλευσιν ώρισμενης προθεσμίας άπό της ημερομηνίας εκ
δόσεως αυτής"
(17) Ικαίθορίσουν τό πληρωτέον έπιτό'κιον άπό της ημερομηνίας εκδόσεως
της δυκαστικής αποφάσεως ιέν τω Κράτει εκδόσεως".
(18) εναρμονίσουν τον ύπό του άρθρου 13 άπαιτούμενον κατάλογον εγ
γράφων προς τάς απαιτήσεις του νομικού αυτών συστήματος άλλα με μονα
δικόν σκοπόν τήν διευΐκάλυνσιν της προς ην ή αίτησις αρχής ΐείς τήν έξακρί
βωσιν του κατά πόσον έπληρώθησαν αϊ προϋποθέσεις της παρούσης Συμβάσεως'
(19) υποβάλλουν τά έν άρθρω 13 αναφερόμενα έγγραφα είς νσμιμσποίησιν
ή είς ιπαραμοίαν διατύπωσιν'
(20) παρεκκλίνουν τών διατάξεων του άρθρου 17 και εκείνων του
άρθρου 18"
'
(21) καταστήσουν τάς διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 ύπο
χρεωτι'κάς";
(22) τΐεριλάβουν εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως
«συμβολαιογραφυκάς πράξεις», περιλαμβανομένων εγγράφων ατινα είναι αμέ
σως εκτελεστά, και προσδιορίσουν είδικώτερον τά έγγραφα ταύτα.
Κεφάλαιον VI.^ΤΕΛΓΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 24
Ή παρούσα Σύμβασις δεν θά έπηρεάζη ετέρας σχετι/κάς προς τήν άνα
γνώρισιν ή εκτέλεσα/ δικαστικών αποφάσεων Συμβάσεις, τών οποίων τά Συμ
βαλλόμενα Κράτη άποτείλουν ήδη Μέρη, εφ' δσον χρόνον τά εν λόγω Κράτη
δέν έχουν συνάψει Συμπληρωματική ν Συμφωνίαν δυνάμει τών δρων του
άρθρου 21.
'Εκτός έάν άλλως συμφωνηθή, αϊ διατάξεις Συμπληρωματικής τίνος Συμ
φωνίας συναφθείσης δυνάμει του άρθρου 21 θα υπερισχύουν τών δρων οιων
δήποτε προγενεστέρων Συμβάσεων 'ισχυουσών μεταξύ τών Μερών και άφο
ρωσών είς τήν άναγνώρισιν καΐ έκτέλεσιν δικαστικών αποφάσεων καθ' ήν
έκτασιν οι δροι αυτών αντιφάσκουν προς αλλήλους.
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"Αρθρον 25
Είτε συνήψαν Συμπληρωματική ν Συμφωνίαν δυνάμει του άρθρου 21 είτε
δχι, τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν δύνανται να συνάπτουν μεταξύ των ετέρας
Συμβάσεις περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων καλυ
πτομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως, έικτός εάν θεωρούν τούτο άναγ)καΐον,
ιδίως λόγω σϊΐκονομι'κών δεσμών ή ιδιαιτέρων επόψεων των ναμϋκών των συ
στημάτων.
"Αρθρον 26
'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 24 και 25, ή παρούσα Συμβασίς
καΐ αί δυνάμει του άρθρου 21 συναπτόμεναι Συμπληρωματικαί Συμφωνίαι δεν
θα υπερισχύουν Συμβάσεων των όποιων Μέρη είναι ή δυνατόν να καταστούν
τά Συμβαλλόμενα Κράτη εις ε'ΊΙδικούς τομείς και αί όποΐαι περιέχουν δια
τάξεις περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως δι'καστιικών αποφάσεων.
"Αρθρον 27
Ή παρούσα Σύμβασις θα είναι άνοϋκτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρατών
άτινα άντιπροσωπεύθησαν εις την Δ&κάτην Σύνο'δον της Διασκέψεως της Χά
γης επί του ^ΙΙδιωτιΐκου Διεθνούς Διίκαίου, ώς επίσης ύπό της Κύπρου, της
'Ισλανδίας ικάΐ της Μάλτας.
Α5τη χρήζει επικυρώσεως, τά δε έγγραφα επικυρώσεως κατατίθενται παρά
τω Ύπουργείω Εξωτερικών τών Κάτω Χωρών.
"Αρθρον 28
Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται Ισχύουσα την έξηικοστήν ήμέραν άπό της
καταθέσεως του δευτέρου εγγράφου επικυρώσεως.
"Εναντι έκαστου Κράτους έίπυκυρουντος ταύτην μεταγενεστέρως ή παρού
σα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα την έξηΐκσστήν ήμέραν από της καταθέσεως
του οί'κείου αύτου έγγραφου έπιΙκυρώσεως.
"Αρθρον 29
(Πάν Κράτος μη εμπίπτον εις τάς διατάξεις της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 27 δύναται νά προσχώρηση εις την παροΰσαν Σύμβασιν μετά την συμ
φώνως προς τήν πρώτην παράγραφον του άρθρου 28 έναρξιν ισχύος αύτης.
Το Ιγγραφον προσχωρήσεως κατατίθεται παρά τω Ύπουργείω Εξωτερικών
τών Κάτω Χωρών..
"Εναντι του Κράτους τούτου ή παρούσα Σύμβασις άρχεται Ισχύουσα έφ'
δσον ύπό τίνος Κράτους έπικυρώσαντος ταύτην προ της τοιαύτης καταθέσεως
δέν υπεβλήθη οιαδήποτε ενστασις, κοινοποιηθείσα εις τό Ύπουργεΐον 'Εξω
τερικών τών Κάτω Χωρών εντός περιόδου εξ μηνών άπό της ημερομηνίας καθ'
ην τό εν λόγω Ύπουργεΐον έκοινοποίησεν εις τούτο τήν τοιαύτην προσχώρησιν.
Μη υποβληθείσης σίασδήποΐε τοιαύτης ενστάσεως, ή παρούσα Σύμβασις
άρχεται ισχύουσα έναντι του προσχωρήσαντος Κράτους τήν πρώτην ήμέραν
του μηνός όστις έπεται της παρελεύσεως της τελευταίας τών έν τη προηγου
μένη παραγράφω άναφεραμένων περιόδων.
"Αρθρον 30
Πάν Κράτος δύναται κατά τον χρόνον της υπογραφής, επικυρώσεως ή
προσχωρήσεως νά δηλώση ότι ή παρούσα Σύμβασις θά έπεκταθη έφ' απάντων
τών εδαφών διά τάς διεθνείς σχέσεις τών όποιων εΐναι ύπεύθυνον ή έπί ενός
ή πλειόνων τούτων. Τοιαύτη δήλωσις παράγει αποτέλεσμα ,κατά τήν ήμερο
μηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως έναντι του ενδιαφερομένου
Κράτους.*
Καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, τοιαΟται επεκτάσεις δέον νά
κοινοποιώνται εις τό Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τών Κάτω Χωρών.
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"Εναντι των μνημονευομένων εν τη τοιαύτη έπεκτάσει εδαφών ή παρούσα
Σύμβασις άρχεται ισχύουσα την έξηκοστήν ήιμέραν άπό της εν τη προηγου
μένη παραγράφω αναφερομένη κοινοποιήσεως.
Τ α Συμβαλλόμενα Μέρη Συμπληρωματικής τίνος Συμφωνίας συναφθείσης
δυνάμει τοΰ άρθρου 21 θα καθορίζουν και τήν έδαφικήν ταύτης έφαρμογήν.
"Αρθρον 31
"Εναντι πάντων των Συμβαλλομένων Κρατών, περιλαμβανομένων καί
εκείνων άτινα μεταγενεστέρως επικύρωσαν ή προσεχώρησαν εις ταύτην, ή πα
ρούσα Σύμβασις θα εχη οιάρκειαν πέντε ετών αρχομένων άπό τής ημερομη
νίας ενάρξεως Ισχύος αυτής δυνάμει τής πρώτης παραγράφου του άρθρου 28.
Έ ν ελλείψει οιασδήποτε καταγγελίας, ή παρούσα Σύιμβασις θά άνανεοΟ
τ α ι σιωπηρώς κ α θ ' έ'κάστην πενταετίαν.
Πάσα κ α τ α γ γ ε λ ί α δέον να κοινοποιήται εις το Ύπουργεΐον Εξωτερικών
τών Κάτω Χωρών τουλάχιστον ε ξ μήνας προ τής παρελεύσεως τής πενταετούς
περιόδου/
Ή τοιαύτη κ α τ α γ γ ε λ ί α δύναται να περιορίζηται ε'Ίς εν οιονδήποτε τών
εδαφών επί τών οποίων τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις.
Ή τοιαύτη κ α τ α γ γ ε λ ί α θά έπηρεάζη μόνον τό κοινοποιούν Κράτος.
Ή
παρούσα Σύμβασις θά παραμένη έν ίσχύΐ έναντι τών έτερων Συμβαλλομένων
Κρατών.
"Αρθρον 32
Έκαστη Συμπληρωματική Συμφωνία συναφθείσα δυνάμει του άρθρου 21
λαμβάνει ίσχύν άπό τής έν αύτη καθοριζομένης ημερομηνίας' πεπιστοποιη
μένον άντίγραφον καί, ε'ί άναγκαΐον, μετάφρασις έν τη Γαλλική κ α ι ' Α γ γ λ ι κ ή
δέον νά κοινοποιήται είς τό Ύίπουργεΐον 'Εξωτερικών τών Κάτω Χωρών.
Παν Σ υμβαλλόμενον Κράτος δύναται, άνευ καταγγελίας τής παρούσης
Συμβάσεως, νά κ α τ α γ γ ε ί λ η Συμπληρωματική ν Συμφωνίαν είτε δυνάμει οιασ
δήποτε έν αύτη περιεχόμενης διατάξεως περί κ α τ α γ γ ε λ ί α ς είτε, τής Συμφω
νίας ταύτης μη περιεχούσης τοιαύτην διάταξιν, διά παροχής πρσειδοποιήσεως
εξ μηνών προς τό έτερον Κράτος. Παν Κράτος κοίταγγέλλον Συμπληρωμα
τικήν Συμφωνίαν οφείλει νά πληροφόρηση περί τούτου τό Ύπουργεΐον 'Εξω
τερικών τών Κάτω Χωρών.
'Ανεξαρτήτως τής κ α τ α γ γ ε λ ί α ς τής παρούσης Συμβάσεως, αύτη θά συνέ
χιση, έν τούτοις, νά εχη ίσχύν μεταξύ του καταγγέλλοντος Κράτους καί οιου
δήποτε ετέρου Κράτους μεθ' οδ τό πρώτον Κράτος έχει συνάψει Συμπληρω
ματικήν Συμφωνίαν δυνάμει του άρθρου 21 εκτός έάν ή τοιαύτη Συμφωνία
πρσβλέπη άλλως.
"Αρθρον 33
Τό Ύπουργεΐον Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν τών Κάτω Χωρών οφείλει νά γνωστοποιή
προς τ ά έν άρθρω 27 αναφερόμενα Κράτη, ως καί προς τ ά Κράτη άτινα προσε ν
χώρησαν συμφώνως προς τό άρθρον 29, τ ά ακολούθα :>
(α) τάς έν άρθρω 27 άναφερομένας ύπογραφάς καί επικυρώσεις*
(β) την ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμ
φώνως προς την πρώτην παράγραφον του άρθρου 28'
( γ ) τάς έν άρθρω 29 άναφερομένας προσχωρήσεις καί τάς ημερομηνίας
ικαθ' ας α δ τ α ι λαμβάνουν ίσχύν
(δ) τάς έν άρθρω 30 άναφερομένας επεκτάσεις καί τάς ημερομηνίας
ικαθ' ας αδται λαμβάνουν Ίσχύν'
(ε) μετάφρασιν ή άντίγραφον του κειμένου τών δυνάμει του άρθρου 21
συναφθεισών Συμπληρωματικών Συμφωνιών έν τη Ά γ γ λ ι ι κ ή καί
Γαλλική γλώσση·
(στ) τάς έ ν τ ή τρίτη παραγράφω του άρθρου 31 καί τη δευτέρα παρα
γράφω του άρθρου 32 άναφερομένας καταγγελίας.
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Ε Ι Σ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Ν ΤΩΝ Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ω οι ύπογεγραμμένοι, δεόντως προς
τόυτο έξουσιοΐδοτηιμένοι, υπέγραψαν την παρουσαν Σύίμβασιν.
ΕΓΕΝΕΤΟ εν Χάγη την πρώτην ήμέραν του μηνός Φεβρουαρίου, 1971, εν
τη ' Α γ γ λ ι κ ή κ α ι Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων των κείμενων τούτων δντων εξ
ίσου αυθεντικών, ε'ίς απλούν αντ [τύπον δπερ θά κατατεθή εν τοις άρχε ίο ις της
Κυβερνήσεως των Κάτω Χωρών κ α ι ούτινος πειπιστοίποιημένον άντίγραφον θά
στάλή, μέσω της δυπλωματίκής όδοΰ, εις εν ε'καστον των Κρατών άτινα άντι
πρασωπεύθησαν έΐς την Δεικάτην Σύνόδον της Διασκέψεως της Χάγης επί του
'Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, ως επίσης ε'ίς την Κύπρον, την Ίσλανδίαν και
την Μάλταν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε Ι Σ Α Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΑΙ ΕΜΟΟΡΙΚΑΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τ ά υπογράφοντα το παρόν Πρωτόκολλον Κράτη,
Έ ν γνώσει δτι ώρισμέναι βάσεις δικαιοδοσίας, αΐτινες δεν περιλαμβά
νονται έν τοις άρθροις 10 κ α ι 11 της Συμβάσεως της Χάγης περί της 'Ανα
γνωρίσεως κ α ι 'Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Δικαστικών 'Αποφάσεων εις Ά σ τ ι κ ά ς
κ α ι Έμπορικάς 'Υποθέσεις, μόνον κατ' εξαίρεση/ δύνανται νά δικαιολογήσουν
την διεθνή αναγνώρισα/ κ α ι έκτέλεσιν δικαστικών αποφάσεων,
Πεπεισμένα περί της ανάγκης δτι αϊ άρχαί έφ' ών ερείδεται το παρόν
Πρωτόκολλον δέον νά επικρατούν τόσον εις τάς δυνάμει του άρθρου 21 της
παρούσης Συμβάσεως συναφθησαμένας Συμπληρωματικός Συμφωνίας δσον
κ α ι εις ετέρας έν τω μέλλοντι συναφθησομένας Συμβάσεις,
'Απεφάσισαν προς τον σικαπόν τούτον νά συνάψουν Πρωτόκολλον, συνεφώ
νησαν δε επί τών ακολούθων διατάξεων :
(1) Το παρόν Πρωτόκολλον θά τυγχάνη εφαρμογής, αδιάφορου δντος
του Κράτους έκίδόσεώς των, έφ' απάντων τών αλλοδαπών αποφάσεων τών έικδι
δομένων εις υποθέσεις αΐτινες καλύπτονται ύπό της περί 'Αναγνωρίσεως κ α ι
Ε κ τ ε λ έ σ ε ω ς 'Αλλοδαπών Δικαστικών 'Αποφάσεων εις Ά σ τ ι κ ά ς κ α ι Έμπορι
κάς Υποθέσεις Συμβάσεως κ α ι απευθυνόμενων εναντίον προσώπου έχοντος την
κατοικίαν ή συνήθη διαμονήν αύτοϋ έν Συμβαλλομένω τινί Κρατεί.
(2) Άναγνώρισις κ α ι έκτέλεσις αποφάσεως τίνος έφ' ής τυγχάνει εφαρ
μογής το άρθρον 1 αποκρούεται εν τινι Συμβαλλομένω Κράτει τη αιτήσει τοΟ
προσώπου καθ' οδ επιδιώκεται άναγνώρισις ή έκτέλεσις, οσάκις ή άπόφασις
έβασίσθη, κ α ι ύπό τάς περιστάσεις ήδύνατο νά βασισθη, μόνον επί μιας ή
πλειόνων εκ τών έν άρθρω 4 καθοριζομένων βάσεων.
Έ ν τούτοις ή άναγνώρισις και έκτέλεσις κ α τ ' ανάγκην δεν αποκρούεται
οσάκις ή δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Κράτους εκδόσεως ήδύνατο όπό
τάς περιστάσεις νά βασισθη επί ετέρας βάσεως δικαιοδοσίας ήτις, καθ' δσον
άφορα εις τάς σχέσεις μεταξύ του Κράτους εκδόσεως κ α ι του Κράτους ανα
γνωρίσεως, είναι επαρκής ινα δικαιολόγηση άναγνώρισιν κ α ι έκτέλεσιν.
(3) <Διά τους σκοπούς τών άρθρων 1 κ α ι 2 Συμβαλλόμενα Κράτη είναι
εκείνα άτινα είναι Συμβαλλόμενα Μέρη τής Συμβάσεως κ α ι άτινα συνδέονται
διά Συμπληρωματικής τινός Συμφωνίας συμφώνως προς τό άρθρον 21 τής
έν λόγω Συμβάσεως.
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(4) Αϊ εν τη πρώτη παραγράφω του άρθρου 2 άναφερόμεναι βάσεις
δικαιοδοσίας είναι αϊ ακόλουθοι—
(α) ή εν τω έδάφει του Κράτους εκδόσεως ϋπαρξις περιουσίας ανηκούσης
εις τον έναγόμενον, ή ή ύπό του ενάγοντος κατάσχεσις έκεΐ ευρισκομένης.πε
ριουσίας, εκτός έάν—
— ή αγωγή ε'ισάγηται προς διεκδίκηση/ δικαιωμάτων κυριότητος ή κατο
χής επί της τοιαύτης περιουσίας, ή προκύπτη έξ ετέρας διαφοράς
σχετιζόμενης προς την τοιαύτη ν περιουσίαν'
— ή περιουσία συνιστά τήν άσφάλειαν χρέους δπερ αποτελεί το άντικεί
ιμενον τής αγωγής'
(β) ή ιθαγένεια του ενάγοντος'
(γ) ή κατοι'κία, ή συνήθης ή απλή διαμονή του ενάγοντος εν τω έδάφει
του Κράτους εκδόσεως, έκτος εάν ή επί τω λόγω τούτω άσκησις δικαιοδοσίας
έπιτρέπηται κατ' έξαίρεσιν λόγω του ιδιαιτέρου χαράκτηρος του αντικειμένου
ώρισμένων συμβατικών σχέσεων
('δ) το γεγονός δτι ό εναγόμενος διεξήγεν εργασίας εν τω έδάφει του
Κράτους εκδόσεως, εκτός εάν ή αγωγή προκύπτη εκ των εργασιών τούτων'
(ε) έπίδοσις εντάλματος εις τον έναγόμενον εντός του εδάφους του Κρά
τους εκδόσεως διαρκούσης τής εκεί προσωρινής διαμονής αύτοΰ'
(στ) μονομερής καθορισμός του δικαστηρίου ύπό του ενάγοντος, ιδίως έν
τιμολογίω.
(5) Το νομικόν πρόσωπον θεωρείται ώς έχον τήν κατοικίαν ή τήν συνήθη
διαμονήν αύτου ένθα ή έδρα αύτοΰ, ό τόπος συστάσεως ή δ κύριος τόπος
δραστηριοτήτων αύτου.
(6) Το παρόν Πρωτόκολλον ουδόλως υπερισχύει υφισταμένων ή μελλον
τικών Συμβάσεων αΐτινες, έν σχέσει προς ειδικούς τομείς, προβλέπουν περί
οιασδήποτε τών έν άρθρω 4 καθοριζομένων βάσεων δικαιοδοσίας.
(7) Το παρόν Πρωτόκολλον τυγχάνει εφαρμογής τηρουμένων τών διατά
ξεων υφισταμένων Συμβάσεων αναφερομένων εις άναγνώρισιν και έκτέλεσιν
αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων.
(β) Έίς Συμπληρωματικός Συμφωνίας συναφθείσας συμφώνως προς το
άρθρον 21 τής Συμβάσεως περί 'Αναγνωρίσεως καΐ Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών
Δικαστικών 'Αποφάσεων εις Άστικάς καΐ Έμπορικάς Υποθέσεις, τά έν αύταΐς
Συμβαλλόμενα Κράτη δ*ν θά θεωρούν δτι εν δικαστήριον κέκτηται δικαιοδο
σίοα/ οσάκις τούτο εχη ένεοΥΡσει βασιζόμενον επί ενός ή πλειόνων έκ τών έν
άρθρω 4 καθοοιζομένων βάσεων δικαιοδοσίας, έκτος έάν παρίσταται ανάγκη
νά πράξη οϋτω προς αποφυγήν αρνήσεως απονομής δικαιοσύνης είς διάδικον.
(9) Το παρόν Πρωτόκολλον θά εΐναι άνοικτόν προς ύπογραφήν ύπό παντός
Κράτους υπογράφοντος τήν περί 'Αναγνωρίσεως καΐ 'Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών
Δικαστικών 'Αποφάσεων είς Άστικάς καΐ Έμπορικάς Υποθέσεις Σύμβασιν
τής Χάγης.
ΤοΟτο δύναται νά υπογραφή κ αϊ έπικυρωθή ύπό παντός 'Κράτους μέρους
τής Συμβάσεως, τά δε έγγραφα επικυρώσεως θά κατατεθούν παρά τω Ύπουρ
γείω 'Εξωτερικών τών Κάτω Χωοών το όποιον οφείλει νά προβή εις άπάσας
τάς δέουσας κοινοποιήσεις.
Το παρόν άρχεται ίσχυον τήν εξηκοστή ν ήμέραν άπό τής κοτκχθέσεως του
δευτέρου έγγραφου επικυρώσεως.
"Εναντι παντός Κράτους μεταγενεστέρως έπικυρουντος το Πρωτόκολλον,
τούτο άρχεται Ίσχυον τήν έξηκοστήν ήμέροα/ άπό τής καταθέσεως του έγγρα
φου επικυρώσεως.
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Κ α τ α γ γ ε λ ί α της Συμβάσεως επάγεται και την κ α τ α γ γ ε λ ί ά ν του Πρωτο
κόλλου.
Ε Ι Σ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Ν ΤΩ'Ν Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς
τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν Πρωτάκολλον..
ΕΓΕΝΕΤΟ εν Χάγη την πρώτην ήμέραν του μηνός Φεβρουαρίου, 1971, εν
τη Ά γ γ λ υ κ η κ α ι Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων των κευμένων τούτων δντων εξ
ίσου αυθεντικών, εις άπλοΟν άντίτυπον δπερ θα κατατεθη εν τοις άρχείοις της
Κυβερνήσεως των Κάτω Χωρών, οδτινος πεπιιστοποιηιμένον
άντίγραφον θα
σταλη, μέσω της διπλωματικής όδου, εις εν ε'καστον τών Κροπών ατινα άντι
προσωπεύθησαν είς την Δ©κάτην Σύνσδσν τής Διασκέψεως τής Χάγης επί του
Ίδιωτυκοϋ Διιεθνους Δικαίου, ώς επίσης εις την Κύπρον, την Ί σ λ α ν δ ί α ν καΐ
την Μάλταν.

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.
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